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LA BONDAT AMOROSA
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Això és el que haurien de fer
aquells que són hàbils en la bondat,
i que coneixen el camí de la pau.

Siguin ells capaços i honestos,
directes i amables en el seu parlar,
humils i no arrogants,
contents i fàcils de satisfer.
Sense el pes dels deures i frugals en les seves maneres.

Afables i assossegats, savis i destres,
sense orgull i sense ser exigents per naturalesa.

No permeteu que facin el més mínim
que els Savis poguessin reprovar més tard.

Desitjant, en alegria i en felicitat,
que tots els éssers tinguin serenitat.

Que cap enganyi als altres,
ni menyspreï a cap ésser en cap condició.
Que ningú mitjançant la ira o la malícia
li vulgui mal a cap altre.

Així com una mare protegeix amb la seva vida
al seu � ll, el seu únic � ll,
així mateix, amb un cor il•limitat
un hauria d’estimar a tots els éssers vius,
expandint-se en bondat a dalt cap als cels,
i cap avall � ns a les profunditats,
cap a fora i sense límits,
lliure d’odi i mala voluntat.

Qualssevol éssers vius puguin existir,
siguin febles o forts, sense ometre’n cap,
els grans o els poderosos, mitjans, curts o petits,
els que es veuen i els que no es veuen,
aquells que viuen a prop i lluny,
els nascuts i els que estan per néixer.
¡Que tots els éssers tinguin serenitat!

Estant dempeus o caminant, 
assegut o estirat,
lliure de sopor,
un hauria mantenir aquest record.
Es diu que aquest és el repòs sublim.
Sense aferrar-se a punts de vista � xos,
aquell que té un cor pur,
que té claredat en la seva visió,
alliberat de tots els desitjos sensorials,
no neix de nou en aquest món.


